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  ااا

 

 : نویسنده

 ( نکو ی دیزهرا وح)

 : نام اثر

 (من انیپا)

 : نوع اثر 

 دلنوشته()

 : سطح اثر

 (اینقره)

  

 

 : ژانر اثر

 (یتراژد)

 : تعداد صفحات

 ( هشت)

 : اختصاصی بودن اثر 

 ( هبل)

 : حقوق اثر
 (.تمامی حقوق این اثر نزد رمانیک محفوظ است)

 :اطالعات اثر 

 

 :اثرلینک های  

 

 
 : لینک تاپیک اثر در انجمن

 )کلیک کنید(

 : لینک نمایه نویسنده

 )کلیک کنید(

 : انجمن رمانیک لینک 

 )کلیک کنید(

 : لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(

 آثار تایپ 
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 :تیم اجرایی اثر 

 

 : طراح جلد

(naf.as.o.o ) 

 : کپیست

(S O-O M ) 

 : ویراستار

(naf.as.o.o ) 

 : منتقد

 ((هستی همتیآرا ))
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 دی نکو زهرا وحی  |پایان من

 
 

 : مقدمه

 ! غمم به من پایان داد

 ها کشاند؛ پایان مرا در خود بلعید و به نیستی 

 !اما این خودم بودم که پایان را فرا خواندم

 *** 

 . گیر و تاریک دل در اتاقی نیمه تاریک، هنوز روز است و روشن؛ اما دل من 

 .ای ندارمغم پنهانی در دل دارم؛ اما چاره

 ! کنممن آن را سرکوب می  .کنمخواهم بروزش دهم؛ اما منعش می می 

 . ای تاریک، در قلبم جا می گذارمشکنم و مانند گنجینه در درونم قفلش می 

 *** 

 ! خواهم فراموشش کنم؛ اما فقط یک لحظهیک لحظه می 

 . کندعصبانیتی مبدل گشته که در قلبم سنگینی می غمم به 

 ! ؟ کند؛ اما پس چشمانم چهام پنهانش می چهره

 . کندام انکارش می چیز خوب است؛ اما تنهایی گوید همهام می لبخند زورکی 

 *** 

 ! سرد است؛ از درون سرد است !خاطر این نیست که در ایوانمسرد است، به 

 ! ؟به که بگویم من خوب نیستم ؟حالم بد است؛ اما به که بگویمش

 *** 

 . دهدخواند، قلبم مرا به سویش سوق می سازم مرا فرا می 

 ! فشارمشزنند، سفت می دستانم آن را چنگ می 
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 ! کشید؛ نه برای خودش، بلکه برای مناگر توان آه کشیدن داشت، آه می 

 ! خواستآهی سوزناک که نه از سازم بود، نه از خودم؛ بلکه از وجودم برمی 

 *** 

 . آورمش کنم، آرام به صدا در می تارهایش را زیر دستانم لمس می 

 ! فقط همین کافی بود، کافی بود تا هر چه در دل داشتم بر سر گیتارم خالی کنم

 ! هایی که صفات انسانیت برایشان زیاد بودرحم و از آدماز غم برایش بگویم؛ از حالم، از دنیای بی 

 *** 

 ! هایی که خودم را شکستثمر مانده؛ از شکست هایی که بی  از تالش 

 . گویند خالف است؛ اما باز هم هستهایم، از تحقیرهایی که می هایم، از اشک از افتادن

 ! از منع بودن تا فریاد آزادی که باز هم خالف است؛ اما بودنش نبودن است

 !نیست، نباید کرد، نباید گفت، نباید خواست و نباید فهمید

 *** 

 ! ای باشی؛ اما بعد نباشیزندگی، لحظه این است 

 ! ای نیازی؛ اما بعد هیچ نیستی لحظه 

 ! ای دوستت دارند؛ اما بعد خودت آرزوی تنفر داریلحظه 

 ! کنندخندند؛ اما بعد از پشت خنجر فرو می روزی در مقابلمان می 

 *** 

شود؛ او هم  ام، پاره می ده هایی که با دستانم بر سرش نازل کرتار اول دوام نیاورد، زیر فریادها و اشک 

 . خواهد باشدنمی

شنود، چون از درون فریاد  گویم؛ اما کسی صدایم را نمی گویم و می گویم، می زنم، می باز هم فریاد می 

 ! زنممی 
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 *** 

تارهایم زیر این همه درد   .چکانندشوند و خونشان را با درد بر روی تارهایم می انگشتانم پاره پاره می 

 . شوندها تسلیم می د؛ آن شونمچاله می 

 ! ها، چه وحشتناک نابودشان کردمچه بد کردم با آن 

 *** 

 !ها هم پایان را فرا خواندندها هم تصمیم گرفتند نباشند؛ حتی آن بار زجرشان دادم که حتی آن چه غم 

ی  نتواند ادامه تواند وحشتناک باشد که حتی سازش هم نخواهد در کنارش بماند و دیگر قدر می آدم چه 

 . ی دردناکش را بشنودقصه 

 ! قدر وحشتناک است که حتی خودت هم بخواهی پایان را فریاد بزنیچه 

 *** 

 . هایم در این لحظهقلمی با یک کاغذ، تنها همدم

هیچ حرفی  آورد و کاغذی که بی هیچ اعتراضی افکار و احساساتم را بر روی کاغذ می قلمی که بی 

 . پذیردی احساسات پریشانم را م

 ! پذیرند با هر افکار و احساسیها مرا می آن 

 *** 

تر از  پیچد و سفت ی غم دوباره به دورم می گیرد؛ هاله سکوت دنیایم را در بر می   .شودکم کم تاریک می 

 .کشد قبل مرا در آغوش می 

 ! کندپذیرد، خودش را از من دور می خواب مرا نمی 

 *** 

 . ایی رها کردندهمه از من دوری کردند، مرا به تنه 

  ترسد حتی یک قدم بردارد؛ مبادا که یک لحظهتنها در دنیایی تاریک و ترسناک، مانند کوری که می 
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 ! زمین بخورد

 ! ایم زور دنیا را بر چشم ببینیم و برنجیمایم زمین بخوریم، آمده که همه آمده غافل از آن 

 ! ایم تا بیفتیم و دیگر هرگز بلند نشویمآمده 

 *** 

 ! هایمان برسیم؛ چه شاعرانه بود دنیایمانچشم گشودیم تا به آرزوبه دنیا 

 ! ؟چگونه نابود شد رویاهایمان

 !؟چگونه قطع شد امیدهایمان 

 ؟ها با مردمانمانچه کردند آن  ؟چه کردیم ما با خودمان

 ؟هایمان آخر چه شد زندگی 

 *** 

 ! آه

 ؟ شودآیا اصالً خشک می   .ام خیس است هنوز خیس است، هنوز مالفه 

 ؟ گیردضربان قلبم آرام می   ؟شودی چشمانم خشک می آیا اصالً چشمه 

 ! ؟یابدغمم پایان می  ؟شود ندای درونم ساکت می 

 *** 

 ! ؟زنم از که بپرسمزنم، فریاد می فریاد می 

 . خیزدآید؛ دیگر فریادی از وجودم برنمی صدایم در نمی !کنمبغض می  ؟ریزم، به که بگویماشک می 

 . کنمکنم و نابودشان میسوزانم، تکه تکه می کاغذهایم را می 

 ! کنمدیگر نباید خیس باشد، امشب تمامش می  ... نه

 *** 

 .  ...یک جای بلند، تنها و تاریک  !یک طناب روی ایوان

 . بندم، این آخرش استچشمانم را می 
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 . "تمام است "کنم زمزمه می 

 !رومدارم، باال می لرزان، فقط یک قدم دیگر برمی 

 *** 

 ! زنمنفس نفس می 

 . ی اشکشود، آخرین قطرهدارد تمام می  .روندچشمانم سیاهی می 

 ! تر بود رحمگشایم که فریاد پایان سر بدهم؛ اما پایان خیلی بی ل*ب می 

. پایان
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 «.نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید»با تشکر از 

 

 

 

 . برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 . مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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